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Nutrition Sensores Energy





700 milhões de 
toneladas por ano

Será que serve apenas para



NÃO! Que tal fazer materiais avançados...

Descontaminação 
de água/ar

Cosméticos

Condicionadores 
de solo

Sensores

Redutores 
de atrito

Aditivos de 
polímeros

Fármacos



Sonho ser um 
profissional de P&D



Minhas competências 
técnicas são suficientes!



Minhas competências 
técnicas são suficientes!

NÃO!

Mediocridade
Você será só mais um

Baixa eficiência
Insatisfação pessoal

Ausência de propósito



Mas então...
O que eu preciso?



Não tenho uma 
receita de bolo

Plano

Competências

Características



Sonho
ser um profissional de P&D

Almejar e desejar



Tenha um plano

Seja o autor, proprietário e mantenha                        
o controle do seu plano.

Pense e aja intencionalmente, na direção                
e em favor do seu plano.



Tenha um plano

Pense e aja intencionalmente, na direção                
e em favor do seu plano.

Seja o autor, proprietário e mantenha                        
o controle do seu plano.

Tenha um plano

Saiba onde você está.

Planeje onde quer chegar.

Construa os caminhos para chegar lá!



Tenha um plano

Escolha bem tuas referências.

O que te impede de mudar é o 
primeiro passo em direção a 

mudança.



Diferenciais que você precisa 
ter como profissional de P&D





Competência

é o substantivo feminino com origem no termo 

em latim competere que significa uma

aptidão para cumprir alguma tarefa ou função.



Dissemine ciência e tecnologia de 

modo atrativo e acessível.



Objetivos principais da pesquisa 
claros e atrativos.

Vocabulário adequado a audiência.

Discurso o mais próximo possível      
dos problemas reais da platéia.

Forma de valorização da                  
ciência e tecnologia.



Faça gestão de projetos com o 

mínimo de formalismo.



Fazer gestão de projetos com o mínimo de 
formalismo.

Ferramentas e formalismos muito 
bem consolidados.

Não engessa o processo criativo.

Maximizam os recursos.

Quanto antes começar melhor!



Conheça o básico sobre propriedade 

intelectual e inovação.



Nem só de artigos se vive.

Avaliações de universidades e centros 
de pesquisa levam em consideração.

Perda de grandes oportunidades.



Atue em times multidisciplinares.



Fuja especificidade e ultra-especialização.

Solução de problemas complexos só é possível com ação 
bem orquestrada de times multidisciplinares.

Não basta simplesmente fazer parte.

Compreenda, discuta e articule.



Saiba formular e usar as boas 

perguntas para grandes 

problemas.



Qual o grande contexto da tua 
pesquisa?

Qual pergunta você está 
respondendo?

Deve preceder as hipóteses.

Deve ser ponto inicial da concepção de um projeto de 
pesquisa, companheiro fiel na sua execução, e amarra para 

a sua finalização.



Característica

Qualidade; o que difere uma pessoa de outra; 

que é particular e próprio de algo ou de 

alguém; qualidade capaz de identificar, definir 

ou classificar alguém ou alguma coisa.



CRIATIVA



Criatividade é a força motriz           
das novas ideias.

Encontre soluções que não existem.

Seja criativo com teus recursos           
($, pessoal, tempo...).

Saia do lugar comum...



CURIOSA



Reviva teu instinto de criança.

Encha-se (e os outros também) de   
“Por quês” e “Prá quês”.

Fuja de conformismo...



INFORMADA



Prefira ser repleto de conhecimento do que de informação!

Conheça aquilo que você faz, o que teu vizinho faz                           
e o que lá fora fazem...

Interesse-se pelo aquilo que é diferente.



POLIGLOTA



Conheça muitas linguagens.

Saiba trabalhar em equipes 
multidisciplinares.

Problemas complexos envolvem muitas 
linguagens.

Entenda as suas limitações e                  
também a dos outros!



Trabalha em

EQUIPE



Raramente o teu trabalho será individual!

Conheça e aproveite o potencial de        
cada um para o bem comum.

Reconheça as tuas fraquezas e             
aceite a dos outros.

Lembre-se que a vitória é                      
sempre da equipe!



Seja persistente e paciente
As vezes a ciência e o desenvolvimento tem o seu tempo

PERSISTENTE



Seja persistente e paciente
As vezes a ciência e o desenvolvimento tem o seu tempo

Você vai ouvir muitos “nãos” até chegar lá!

A caminhada pode ser longa e o caminho montanhoso...

Não confunda persistir com insistir no erro.

Conheça os motivos da tua persistência!



CONSTRUTORA



Construa as tuas convicções...
mas baseie as em fatos.

Faça alicerces fortes antes de 
construir o restante!

Prefira construções sólidas do que 
meramente estéticas...

Construa outras competências!



Sempre

ATENTA



A grande solução pode estar as 
alcance das tuas mãos.

Mantenha todos teus sensores 
ativos (olhos, ouvidos...)

Um descuido pode colocar tudo a 
perder!



DESTEMIDA



Abrace grandes problemas     
sem medo!

Esteja preparado para          
grandes desafios...

Você será reconhecido por ter 
tentado... Nunca por ter fugido!



APAIXONADA



A paixão é o que te fará avançar!

Faça os outros se apaixonarem                   
pelo que faz.

Ame sem esperar recompensas...                
Elas sempre vem!

Lembre-se: “Relação da sociedade com a 
ciência e tecnologia ainda é muito        

distante e superficial.”



Mas eu não tenho 
todas elas!

Não se desespere...



A maioria delas se desenvolvem... Depende de você!

Foco nos teus pontos fortes. Trabalhe duro nos pontos fracos.

Algumas delas dependem de prática diária.

Ninguém está 100% preparado sempre!

Não desista!



Obrigado!

Mathias Strauss
mathias.strauss@lnnano.cnpem.br

https://www.linkedin.com/in/mathiasstrauss/


